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Machismo ou feminismo?

Dia 04 DOMINGO XXVII DO TEMPO COMUM – Ano B
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

Dia 05 SEGUNDA-FEIRA
16h30 Início da Catequese do 2.ºano, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese dos 7.º, 8.º e 11.ºano, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese do 3.ºano, em Santiago.
21h30 Reunião de catequistas e animadores do 7.º ao 12.ºano, no centro paroquial.

Dia 06 TERÇA-FEIRA
16h30 Início da Catequese do 1.ºano, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese dos 5.º e 9.ºano, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese do 1.ºano, em Santiago.
21h00 Festa do Estudante - Bênção e Karaoke -, no CUFC.
21h30 Reunião da ACR na cave da igreja de Vilar.

Dia 07 QUARTA-FEIRA
16h30 Início da Catequese do 4.ºano, no centro paroquial.
18h00 Missa em Santiago.
18h30 Início da Catequese do 5.ºano, no centro paroquial.
21h15 Ensaio do coro da Catedral, CatedrAv.

Dia 08 QUINTA-FEIRA
16h30 Início da Catequese do 3.ºano, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese dos 6.ºano e Jovens+, no centro paroquial.
18h30 Início da Catequese do 2.ºano, em Santiago.

Dia 09 SEXTA-FEIRA
17h00 Missa em Vilar.
18h30 Início da Catequese do 10.ºano, no centro paroquial.
19h00 Dia da Memória. Missa presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 10 SÁBADO
09h30 Início da Catequese dos 2.º e 4.º ano, no centro paroquial.
11h00 Início da Catequese dos 1.º e 3.º ano, no centro paroquial.
15h30 Actividade para adolescentes e jovens da Catequese, no centro paroquial.
19h00 75 anos das Florinhas do Vouga. Missa presidida pelo Bispo Diocesano.

Dia 11 DOMINGO XXVIII DO TEMPO COMUM – Ano B
Missas: 8h30, 10h30, 12h e 19h (Sé); 10h (Vilar)

15h00 Assembleia diocesana de Consagrados. Acção de formação aberta a
todos no salão D. João Evangelista de Lima Vidal.

19h00 Missa presidida pelo Bispo Diocesano.
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Há muito que não aparecem os fariseus para uma
discussão pública com Jesus, mas pelos vistos não
desistiram, e hoje a questão posta é, como
habitualmente, maliciosa, porque não há preocupação
de conhecer a verdade, mas tão só de entalar o Mestre:
"Pode um homem repudiar a sua mulher?"

Jesus, como sempre, diz o que pensa sobre as questões,
mesmo quando ardilosamente colocadas, e lembra-lhes
que na família, segundo o projecto de Deus, entre homem
e mulher, não há concorrência mas convergência, não
há oposição mas complementaridade e comunhão, não
há lugar a machismos ou feminismos mas ao respeito
pelas diferenças e reconhecimento da comum dignidade,
com iguais direitos e deveres. E os que  assim não
pensassem, concluía Jesus, tinham o coração duro e a
mente perversa.

E hoje seria diferente a resposta de Jesus? A igreja diz-
nos que não. E não serão as dificuldades por que passam
tantas e tantas famílias e as várias modalidades de
(des)construção familiar existentes, a impedir a família
de ser, segundo a vontade de Deus,"Igreja doméstica" e
"comunidade de vida e de amor uno e indissolúvel". O
que vai além é da Misericórdia de Deus que cobre as
nossas misérias e desvarios.

P. Fausto



Campanha de novos
assinantes do CV

Durante este mês de Outubro o jornal
diocesano Correio do Vouga dinamiza
entre nós uma campanha para
angariação de novos assinantes, quer
da edição em papel, quer da edição
digital.

No fim das missas, os interessados
poderão levar gratuitamente o jornal
para o ficar a conhecer e, ao longo
do mês, decidir se pretende fazer a
assinatura. Mais adiante será dada aos
que quiserem ser assinantes o cupão
para a inscrição.

A assinatura anual da edição em papel
custa 25 euros e da edição digital custa
15 euros.

Novo ano pastoral: objectivos e acções congregadoras

Depois da nossa peregrinação paroquial aos santuários de Nossa
Senhora da Lapa e Nossa Senhora dos Remédios urge tomar
consciência dos sonhos do nosso plano pastoral paroquial para
este ano. São estes os objectivos:

1. Intensificar o diálogo e a cooperação com as famílias e
entre as famílias.

a. Promover encontros do Fórum de Pais

b. Tomar a iniciativa de ir ao encontro dos residentes
não praticantes e acolher com alegria os praticantes
não residentes.

2. Valorizar o Sacramento da Reconciliação.

3. Promover a formação litúrgica dos agentes de pastoral.

a. Reactivar a Equipa Paroquial de Liturgia.

b. Apostar na formação litúrgica dos diferentes ministérios.

Para levar à concretização destes objetivos projectamos quatro acções
congregadoras de toda a comunidade:

1. Canto dos reis.
2. Dia da Partilha.
3. Formação sobre Nossa Senhora.
4. Festas de Verão.

ORAÇÃO MISSIONÁRIA

Espírito Santo,
que desceste sobre os Apóstolos e os fizeste anunciadores do Evangelho:
derrama os teus dons sobre cada um de nós
e torna-nos sensíveis aos apelos e às necessidades dos nossos irmãos;
desperta em muitos corações das famílias,
das crianças, dos jovens e adultos o ideal missionário;
dá força e coragem a todos quantos
se entregam totalmente ao serviço da MISSÃO.
Amen.

Grupo "Outras Eras"

O grupo cénico e cultural "Outras
Eras", sediado em Vilar, celebra o seu
aniversário no dia 11 de Outubro. Nesse
dia marcará presença na Missa na igreja
de Vilar, às 10h, e a partir das 15h30,
dará um concerto na sede da Junta
de Freguesia. A entrada e livre.

Reuniões de Pais da
Catequese
Começa esta semana a catequese
paroquial. Estão já marcadas as
reuniões para os pais dos
catequizandos. A presença nestas
reuniões é importante não só para
conhecer os catequistas e o plano de
cada ano catequético, mas também
para promover a cooperação da
Paróquia com as famílias e ainda para
nos darmos conta das linhas pastorais
norteadoras da nossa acção paroquial.
As reuniões serão no centro paroquial
nos seguintes dias e horas:

- 5.º ao 12.º ano: dia 16, às 21h30;
- 3.º ano: dia 17, às 15h30;
- 1.º ano: dia 24, às 15h30;
- 2.º ano: dia 24, às 16h30.

Catequese de Adultos

Queremos começar a Catequese de
Adultos e o Grupo de Preparação para
os Sacramentos da Iniciação Cristã no
dia 20 de Outubro. Estas são duas
respostas que a comunidade dá a
pessoas com mais de 18 anos que
desejam aprofundar a sua formação
cristã, preparando-se para os
Sacramentos ou participando num
grupo de Catequese de Adultos. A
inscrição pode ser feita quanto antes
na secretaria paroquial.

Sínodo da Família

Começa este domingo o Sínodo dos
Bispos convocado pelo papa Francisco
sobre "A vocação e a missão da família
na Igreja e no mundo contemporâneo".
Esta Assembleia Sinodal, que decorre
até ao dia 25, representa o fim de um
percurso iniciado há dois anos, com o
envio do primeiro questionário a todas
as comunidades católicas.

Ao longo de três semanas, serão
debatidos os temas "A escuta dos
desafios sobre a família", "O
discernimento da vocação familiar" e
"A missão da família hoje",
correspondentes a cada uma das
partes do Instrumento de Trabalho.
Uma comissão de dez padres sinodais
supervisionará a redação do relatório
final, com votação prevista para 24 de
Outubro.
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